
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
засідання п’ятдесят першої позачергової сесії

міської ради восьмого скликання

05.01.2023 м. Березань № 51

Дата та час проведення – 05.01.2023, 10.00 година
Місце проведення – приміщення актової зали Березанської міської ради
Всього обрано депутатів – 26
Присутні депутати – 18
Відсутні депутати – 8 (Божок Тетяна Віталіївна – без поважних причин, Грицун
Юрій Васильович  –  без поважних причин,  Грицун Юрій Юрійович  –  без
поважних причин,  Гуменюк Володимир Антонович  –  без поважних причин,
Огороднік Андрій Леонідович  –  робоче відрядження,  Саєнко Віталій
Володимирович – без поважних причин, Саєнко Сергій Миколайович – робоче
відрядження, Тимченко Сергій Володимирович – служба в ЗСУ)
Міський голова Тимченко Володимир Григорович – 1

Засідання п’ятдесят першої позачергової сесії Березанської міської ради
восьмого скликання відкрив та веде міський голова Тимченко Володимир
Григорович (далі – Головуючий).

Перед початком роботи прозвучав гімн України.
Присутнім повідомили, що порядок денний п’ятдесят першої позачергової

сесії Березанської міської ради восьмого скликання був надісланий депутатам
на електронні адреси.

Надійшла пропозиція внести зміни до порядку денного та доповнити
порядок денний питаннями:

про комунальне майно;
про припинення діяльності юридичної особи  Березанський міський  Центр

соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради у зв’язку із
реорганізацією шляхом приєднання;

про розгляд подання керівника Броварської окружної прокуратури в
порядку статті 65-1 Закону України „Про запобігання корупції“;

про дострокове припинення повноважень секретаря Березанської міської
ради;

про затвердження на посаду секретаря Березанської міської ради.
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Депутатам запропонували  прийняти порядок денний п’ятдесят першої
позачергової сесії Березанської міської ради восьмого скликання за основу і в
цілому (зі змінами).

Депутати затвердили порядок денний п’ятдесят першої позачергової сесії
Березанської міської ради восьмого скликання за основу і в цілому (зі змінами),
порядок денний роздано депутатам.

Порядок денний:

1. Про затвердження Положення про надання пільг по оплаті за навчання у
Березанській школі мистецтв.

Доповідає: Вірич М.В. – начальник відділу культури Березанської міської
ради.

2. Про затвердження Програми з відзначення  державних свят, пам’ятних
дат та заходів обласного і міського значення Березанської міської ради на 2023
рік.

Доповідає: Вірич М.В. – начальник відділу культури Березанської міської
ради.

3. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної
політики виконавчими органами Березанської міської ради у 2022 році.

Доповідає: Іващенко Н.С. – начальник відділу економіки, комунальної
власності та енергоменеджменту виконавчого комітету Березанської міської
ради.

4. Про затвердження акта приймання-передачі будівлі у власність
Березанської міської територіальної громади.

Доповідає: Іващенко Н.С. – начальник відділу економіки, комунальної
власності та енергоменеджменту виконавчого комітету Березанської міської
ради.

5. Про затвердження акта приймання-передачі об’єктів водопостачання та
водовідведення у  власність Березанської міської ради.

Доповідає: Іващенко Н.С. – начальник відділу економіки, комунальної
власності та енергоменеджменту виконавчого комітету Березанської міської
ради.

6. Про розгляд питань по врегулюванню земельних відносин.
Доповідає: Мосінзова І.О. – заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів.

7. Різне.
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1. СЛУХАЛИ:
Вірич М.В. – начальника відділу культури Березанської міської ради, яка

проінформувала про затвердження Положення про надання пільг по оплаті за
навчання у Березанській школі мистецтв.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Вірич М.В. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження Положення про

надання пільг по оплаті за навчання у Березанській школі мистецтв“  № 1
(додається).

2. СЛУХАЛИ:
Вірич М.В. – начальника відділу культури Березанської міської ради, яка

проінформувала про затвердження Програми з відзначення  державних свят,
пам’ятних дат та заходів обласного і міського значення Березанської міської
ради на 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Вірич М.В. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження Програми з

відзначення  державних свят, пам’ятних дат та заходів обласного і міського
значення Березанської міської ради на 2023 рік“ № 2 (додається).

3. СЛУХАЛИ:
Іващенко Н.С. – начальника відділу економіки, комунальної власності та

енергоменеджменту виконавчого комітету Березанської міської ради, яка
проінформувала про звіт міського голови щодо здійснення державної
регуляторної політики виконавчими органами Березанської міської ради у 2022
році.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
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„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Іващенко Н.С. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про звіт міського голови щодо

здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами
Березанської міської ради у 2022 році“  № 3 (додається).

4. СЛУХАЛИ:
Іващенко Н.С. – начальника відділу економіки, комунальної власності та

енергоменеджменту виконавчого комітету Березанської міської ради, яка
проінформувала про затвердження акта приймання-передачі будівлі у власність
Березанської міської територіальної громади.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Іващенко Н.С. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження акта приймання-

передачі будівлі у власність Березанської міської територіальної громади“
№ 4 (додається).

5. СЛУХАЛИ:
Іващенко Н.С. – начальника відділу економіки, комунальної власності та

енергоменеджменту виконавчого комітету Березанської міської ради, яка
проінформувала про затвердження акта приймання-передачі об’єктів
водопостачання та водовідведення у  власність Березанської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Іващенко Н.С. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження акта приймання-

передачі об’єктів водопостачання та водовідведення у  власність Березанської
міської ради“  № 5 (додається).
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6. СЛУХАЛИ:
Мосінзову І.О. – заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів, яка проінформувала про розгляд питань по врегулюванню
земельних відносин.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Мосінзової І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про розгляд питань по врегулюванню

земельних відносин“ № 6 (додається).

Перед розглядом питання „Про комунальне майно“ виступили депутати
Березанської міської ради та повідомили,  що  під час розгляду даного питання
в них виникає конфлікт інтересів, який  буде врегульований шляхом неучасті у
голосуванні:

1) Гура С.В. (заява додається);
2) Іванчук Ю.А. (заява додається).

7. СЛУХАЛИ:
Іващенко Н.С. – начальника відділу економіки, комунальної власності та

енергоменеджменту виконавчого комітету Березанської міської ради, яка
проінформувала про комунальне майно.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 17;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 2.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Іващенко Н.С. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про комунальне майно“ № 7

(додається).

8. СЛУХАЛИ:
Мосінзову І.О. – заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів, яка проінформувала про припинення діяльності юридичної
особи  Березанський міський Центр соціальних служб виконавчого комітету
Березанської міської ради у зв’язку із реорганізацією шляхом приєднання.
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Мосінзової І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про припинення діяльності юридичної

особи  Березанський міський Центр соціальних служб виконавчого комітету
Березанської міської ради у зв’язку із реорганізацією шляхом приєднання“
№ 8 (додається).

9. СЛУХАЛИ:
Мосінзову І.О. – заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів, яка проінформувала про розгляд подання керівника
Броварської окружної прокуратури в порядку статті 65-1 Закону України „Про
запобігання корупції“.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Мосінзової І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про розгляд подання керівника

Броварської окружної прокуратури в порядку статті 65-1 Закону України „Про
запобігання корупції“  № 9 (додається).

10. СЛУХАЛИ:
Сивака О.В. – секретаря Березанської міської ради, який проінформував

про свою заяву щодо дострокового припинення повноважень секретаря
Березанської міської ради. Міський голова Тимченко В.Г. запропонував за
допомогою таємного голосування провести процедуру голосування.

Лічильна комісія у складі голови комісії Проценко Олени Григорівни та
секретаря комісії Хатян Наталії Володимирівни провела відповідну процедуру
таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря
Березанської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
„За“ – 18;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
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Не брали участі у голосуванні – 1 (Сивак О.В.).

ВИРІШИЛИ:
        1. Інформацію голови лічильної комісії Проценко О.Г. взяти до відома.

2. Затвердити протокол лічильної комісії.
3. Прийняти рішення міської ради „Про дострокове припинення

повноважень секретаря Березанської міської ради“  № 10 (додається).

Перед розглядом питання „Про обрання секретаря Березанської міської
ради“ виступив депутат Березанської міської ради Гура Сергій Васильович та
повідомив,  що  під час розгляду даного питання в нього виникає конфлікт
інтересів, який  буде врегульований шляхом неучасті у голосуванні (заява
додається).

11. СЛУХАЛИ:
Тимченка В.Г. – міського голову, який запропонував обрати секретарем

Березанської міської ради Гуру Сергія Васильовича та провести таємне
голосування.

Лічильна комісія у складі голови комісії Проценко Олени Григорівни та
секретаря комісії Хатян Наталії Володимирівни провела відповідну процедуру
таємного голосування щодо обрання секретаря Березанської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 18;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 1 (Гура С.В.).

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Тимченка В.Г. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про обрання секретаря Березанської

міської ради“  № 11 (додається).

Головуючий оголосив засідання п’ятдесят першої позачергової сесії
Березанської міської ради восьмого скликання закритим.

Звучить гімн України.

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО


